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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖ DALININKUI 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė  

Mes atlikome viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninė  (toliau – Įstaiga) finansinių ataskaitų, kurias 

sudaro 2019 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų 

ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių  ataskaita ir  aiškinamasis raštas, įskaitant 

reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 

2019 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų 

srautus pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos 

standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų 

auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įstaigos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos 

išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos 

finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat 

laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir 

TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei 

pagrįsti. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įstaigos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių 

ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 

užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra 

reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms 

atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą 

kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė informacija atitinka tų 

pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių 

reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais 

atžvilgiais: 

 Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų 

finansinių ataskaitų duomenis; ir 

 Įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal viešojo sektoriaus 

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra 

būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  
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BENDROJI DALIS 
 

 

 
 

Straipsnio pavadinimas Bendrieji duomenys apie įstaigą 

Įstaigos pavadinimas: VšĮ Rokiškio rajono ligoninė 

Įstaigos kodas: 173224274 

Buveinės adresas: V. Lašo g. 3, LT-42106 Rokiškis, Lietuvos respublika 

Įstaigos steigėjas: Rokiškio rajono savivaldybė 

Viešojo sektoriaus 
subjektų grupė, kuriai 
priklauso viešojo 
sektoriaus subjektas 

VŠĮ Rokiškio rajono ligoninė priklauso BĮ Rokiškio rajono 
savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 
grupei. Įstaigos finansinės atskaitomybės duomenys yra 
konsoliduojami rengiant BĮ Rokiškio rajono savivaldybės  
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. 

Informacija, duomenys 
apie veiklą (funkcijas): 

Įstaiga yra viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, ribotos 
turtinėsatsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo.  
Įstaigos pagrindinė veikla – organizuoti ir teikti asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas. 

 
Pagal  licenciją įstaiga teikia šias paslaugas: 

- II lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas; 
- II lygio medicinos pagalbos ambulatorines paslaugas; 
- pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas-
palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas 
 

Rodiklis Mato vnt. 2019 m. 2018 m. 

Gydytų 
ligonių 
skaičius 

Asm. 4208 4200 

Suteikta 
gydytojų 
specialistų 
konsultacijų 

konsultacija 44604 44186 

Informacija apie 
kontroliuojamus, 
asocijuotuosius ir kitus 
subjektus 

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų. 

Filialų ar panašių 
struktūrinių vienetų (jei 
viešojo sektoriaus subjektas jų 
turi) buveinių adresai ir 
pagrindinė veikla 

Įstaiga neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų. 
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APSKAITOS 

POLITIKA 
 
Nuo 2010 m. sausio 1 d. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos 

rengiamos  pagal  Viešojo  sektoriaus  apskaitos  ir  finansinės  atskaitomybės  standartus  bei  

kitus Lietuvos Respublikos taisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjekto 

kontroliuojamų sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų 

parengimą. 

 
Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Viešojo  sektoriaus  atskaitomybės  įstatymu  Įstaiga  
rengia 
 

Žemesniojo lygio metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos: 
 

1.  Finansinės būklės ataskaita; 
 

2.  Veiklos rezultatų ataskaita; 
 

3.  Pinigų srautų ataskaita; 
 

4.  Grynojo turto pokyčių ataskaita; 
 

5.  Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. 
 

Ataskaitų formas nustato  VSAFAS  ir  jos  yra  privalomos. Įstaigos  turtas,  įsipareigojimai  ir 

finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška – Eurais. 

Įstaiga   taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno 

taikytino VSAFAS reikalavimus.Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga 

vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių 

ataskaitų rinkinio pateikimas“. Įstaigos apskaitos politika yra patvirtinta įstaigos vadovo. 

Vidutinis darbuotojų 
skaičių per ataskaitinį 
laikotarpį 

Vidutinis darbuotų skaičius: 
2018 metais 287 
2019 metais 296,5 

Informacija apie svarbias 
sąlygas, kuriomis veikia 
viešojo sektoriaus 
subjektas ir kurios gali 
paveikti tolesnę viešojo 
sektoriaus subjekto veiklą 

Įstaiga paslaugas teikia pagal sutartį, sudarytą su Panevėžio 
teritorine ligonių kasa. Paslaugų bazines kainas nustato LR 
Sveikatos apsaugos ministerija. 
Įstaiga yra finansuojama iš privalomojo sveikatos draudimo 
fondo. 

Finansinių metų pradžios 
ir pabaigos datos 

Finansinės ataskaitos apima laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 
2019-12-31. 
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės 
ataskaitinio laikotarpio dienos būklę. 
laikotarpio dienos duomenis. 
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Įstaigos 2018 m. finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Įstaiga laikysis 

veiklos tęstinumo principo  ir tęs veiklą po finansinių ataskaitų dienos bei atliks jai pavestas 

funkcijas ir vykdys teisės aktuose bei sutartyse nustatytus įsipareigojimus. 

Įstaigos  aiškinamajame  rašte  yra  pateikiama  informacija,  atsižvelgiant  į  tai,  ar  

informacijos pateikimas yra privalomas pagal VSAFAS; ar informacija yra reikšminga jos 

vartotojams priimant sprendimus. 

Informacija apie apskaitos politikos ir (ar) apskaitinių įverčių keitimą bei klaidų 

taisymą 
 
Nuo 2010-01-01 Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal VSAFAS. Nuo 

2010-01-01 yra taikomi ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, nuo 2014-10-

01 nenusidėvėjusiam turtui pradėta taikyti nauji, rajono Savivaldybės patvirtinti ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai.   2015 m. Įstaigos apskaitos politika buvo papildyta 

dėl pelno mokesčio paskaičiavimo: pelno mokesčiu apmokestinamų pajamų sąnaudos 

apskaičiuojamos proporcingai pajamoms. 

Įstaigos apskaitoje taikomi ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo ir nusidėvėjimo 

apskaitos principai, įvertinimo metodai 
 

 
1. Ilgalaikio  materialiojo  turto  apskaitos  politika  nustatyta  12-ajame  VSAFAS  

„Ilgalaikis materialusis   turtas“,   ilgalaikio  materialiojo  turto  nuvertėjimo  apskaičiavimo  ir  

apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

2. Ilgalaikis  materialusis  turtas  pripažįstamas  ir  registruojamas  apskaitoje,  jei  jis  

atitinka ilgalaikio   materialiojo  turto  sąvoką  ir  VSAFAS  nustatytus  ilgalaikio  materialiojo  

turto pripažinimo kriterijus. 

3. Ilgalaikis  materialusis  turtas  pagal  pobūdį  skirstomas  į  pagrindines  grupes,  

nustatytas  

 VSAFAS. Įstaiga neturi žemės ir kultūros vertybių. 

4. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje 

registruojamas įsigijimo   savikaina,   pagal  ilgalaikio  materialiojo  turto  vienetus,  kaip  

nurodyta  Įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje. 

5. Išankstiniai  mokėjimai  už  ilgalaikį  materialųjį  turtą  apskaitoje  registruojami  tam  

skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 

6. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas 

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 

7. Ilgalaikio  materialiojo  turto  nudėvimoji  vertė  yra  nuosekliai  paskirstoma  per  visą  
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turto naudingo  tarnavimo  laiką.  Ilgalaikio  materialiojo  turto  vieneto  nusidėvėjimas  

pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio,  kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. 

Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto 

likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai 

apskaičiuojamas ir  užregistruojamas  to turto  vieneto  nuvertėjimas,  lygus jo  likutinės  vertės 

sumai, pirmos dienos.  

8. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą 

metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos 

steigėjo – rajono savivaldybės. Nustatyti normatyvai atitinka LR SAM pavaldžioms įstaigoms 

nustatytus normatyvus nuo 2015-01-01. 

     Įstaigos taikomi ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai  1 

lentelė 
 

 
 

Eil. 
Nr. 

 

 
 
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys 

 

 
Turto naudingo tarnavimo 

laikas iki 2014-09-30 
 
 

Turto naudingo tarnavimo 
laikas nuo 2014-10-01 

 MATERIALUSIS TURTAS   

8. Mašinos ir įrenginiai   

8.3. Medicinos įranga 6 9 

9. Transporto priemonės   

9.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 7 9 

9.2. Specialūs automobiliai 5 6 

9.3. Autobusai, krovininiai automobiliai, jų 
priekabos ir puspriekabės 

6 6 

10. Baldai ir biuro įranga   

10.1. Baldai 8 11 

10.2. Kompiuteriai ir jų įranga 5 6 

10.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo 
priemonės 

7 7 

10.4. Kita biuro įranga 7 9 

11. Kitas ilgalaikis materialusis turtas   

11.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys 5 6 

11.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 5 5 

 
 
9.       Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė yra 0,29 Eur. 

10. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo 
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ir, jei yra,  nuvertėjimo  sumos  nurašomos.  Pardavimo  pelnas  ar  nuostoliai  rodomi  

atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. 

11. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami 

esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo 

tarnavimo laiką,  

arba  iš  esmės  pagerina  jo  naudingąsias  savybes.  Šių  darbų  verte  didinama  ilgalaikio 

materialiojo turto  įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo 

laikas.  Jei  atlikti  darbai  nepagerina   naudingųjų  ilgalaikio  materialiojo  turto  savybių  ar 

nepadidina  turto  funkcijų  apimties,  arba  nepailgina   jo   naudingo  tarnavimo   laiko,  jie 

nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama  ataskaitinio  laikotarpio 

sąnaudomis. 

12. Materialiojo  turto  apskaitos  tvarka  ir  procedūros  nustatyti  Įstaigos  patvirtintoje  

apskaitos politikoje.      

Įstaigos apskaitoje taikomi ilgalaikio nematerialiojo turto pripažinimo ir 

amortizacijos apskaitos principai, įvertinimo metodai 
 

 
1. Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis 

turtas“, nematerialiojo  turto  nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-

ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“. 

2. Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą 

sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 

3. Nematerialusis  turtas  pirminio  pripažinimo  metu  apskaitoje  yra  registruojamas  

įsigijimo savikaina. Išlaidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio 

pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima 

patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. 

kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. 

4.  Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo 

turto sąskaitose. 

5. Po  pirminio  pripažinimo  nematerialusis  turtas,  kurio  naudingo  tarnavimo  laikas  

ribotas, finansinėse  ataskaitose  yra  rodomas  įsigijimo  savikaina,  atėmus  sukauptą  

amortizacijos  ir nuvertėjimo, jei jis yra,  sumą. 

6. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 

turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu pagal konkrečius nematerialiojo 

turto nusidėvėjimo normatyvus,   patvirtintus Įstaigos vadovo ir  suderintus  su  kontroliuojančiu 
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subjektu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai 

turtas  pradedamas  naudoti,  pirmos  dienos  ir   nebeskaičiuojama  nuo  kito  mėnesio,  kai 

naudojamo  nematerialiojo  turto  likutinė  vertė  sutampa  su  jo  likvidacine  verte,  kai  turtas 

perleidžiamas,  nurašomas  arba  kai  apskaičiuojamas  ir  užregistruojamas  to  turto   vieneto 

nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. 

Įstaigos taikomi ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos ekonominiai normatyvai 
 

2 lentelė 
 
 
 
 

Eil. Nr. 

 

 
 

Ilgalaikio 
turto 

grupės 

 

Turto naudingo 
tarnavimo laikas, 

metais iki 
2014-09-30 

Turto naudingo 
tarnavimo laikas 

nuo 
2014-10-01 

 NEMATERIALUSIS TURTAS   

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė 
dokumentacija 
 

2 4 

2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės 4 9 

3. Kitas nematerialusis turtas 4 9 

4. Prestižas 5 14 

 
 

7.  Nustatyta ilgalaikio nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra 0,29 Eur. 
 

8. Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatyti Įstaigos patvirtintoje 

apskaitos politikoje. 

 

Įstaigos apskaitoje taikomi tyrimo ir plėtros išlaidų apskaitos 

principai 
 

Įstaiga  tyrimo ir plėtros darbų nevykdė. 
 

Finansinio turto apskaitos 

principai 
 

1. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis 

turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. 

2. Įstaigos finansinis turtas yra priskiriamas prie trumpalaikio. Įstaiga neturi ilgalaikio 

finansinio turto bei neturi investicijų į kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. 

3.  Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama: 

3.1. išankstiniai apmokėjimai; 

3.2. per vienus metus gautinos sumos; 

3.3. pinigai ir jų ekvivalentai; 



9 

 

3.4. kitas trumpalaikis finansinis turtas. 

4.  Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 

5. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos apskaitoje rodomos įsigijimo savikaina, atėmus 

nuvertėjimo nuostolius. Gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir gautinų 

sumų apskaitos ypatumai aprašomi Įstaigos patvirtintoje apskaitos politikoje. 

6.  Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.  

Finansinių įsipareigojimų apskaitos  

principai 
 

1.  Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame 

VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame 

VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji   įsipareigojimai,  neapibrėžtasis turtas   ir įvykiai 

pasibaigus   ataskaitiniam laikotarpiui“  ir  19-ajame  VSAFAS  „Nuoma,  finansinė  nuoma  

(lizingas)  ir  kitos  turto perdavimo sutartys“.  

2. Atsižvelgiant  į įsipareigojimų  įvykdymo  terminus,  įstaigos  įsipareigojimai yra 

skirstomi  į ilgalaikius ir trumpalaikius. Įstaiga neturi gavusi paskolų, neturi sudariusi 

atidėjinių, garantinių įsipareigojimų, neturi mokėtinų subsidijų, socialinių išmokų ir neturi 

finansinių įsipareigojimų, susijusių su rinkos kainomis. 

3.    Prie ilgalaikių įsipareigojimų priskiriami įsipareigojimai pagal finansinės nuomos 

(lizingo)  sutartis: 

     3.1. įsipareigojimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis; 

3.2. kiti ilgalaikiai finansiniai  įsipareigojimai (privalomasis draudimas už pacientams 

padarytą žalą). 

4.  Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: 

4.1. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis; 

4.2. tiekėjams mokėtinos sumos; 

4.3. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 

4.4. sukauptos mokėtinos sumos; 

4.5. gauti išankstiniai apmokėjimai; 

4.6. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. 

5. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. 

Paskesnio vertinimo metu finansiniai  įsipareigojimai įvertinami: 

5.1. kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina; 

5.2. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina. 
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Atsargų apskaitos principai 
 

1. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. 

2. Pirminio  pripažinimo  metu  atsargos  įvertinamos  įsigijimo  (pasigaminimo)  

savikaina,  o sudarant   finansines   ataskaitas  -  įsigijimo  (pasigaminimo)  savikaina  ar  

grynąja  galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 

3. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, 

Įstaiga taiko „pirmas į - pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą. 

4. Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų 

balansinė vertė  neviršytų  būsimos  ekonominės  naudos ar  paslaugų  vertės,  kurią  tikimasi 

gauti  šias  atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir 

nebaigtos  vykdyti sutartys) parduodamos, sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų 

balansinė vertė pripažįstama  sąnaudomis  to   laikotarpio,  kuriuo  pripažįstamos  atitinkamos  

pajamos  arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba 

pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų  rodymo apskaitoje būdą, kai 

buhalterinėje apskaitoje registruojama  kiekviena  su  atsargų  sunaudojimu,  pardavimu  ar  

perleidimu  susijusi  ūkinė operacija. 

5.  Prie  atsargų  priskiriamas  neatiduotas  naudoti  ūkinis  inventorius.  Atiduoto  naudoti  

ūkinio inventoriaus vertė  iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus vertinė 

apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. 

Finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų apskaitos principai, 

įskaitant nemokamai gauto turto apskaitos principus 

1. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS 

„Finansavimo sumos“. 

2. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus. 

3. Finansavimo  sumos  -  viešojo  sektoriaus  subjekto  iš  valstybės  ir  savivaldybių  

biudžetų, Valstybinio  socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų 

išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini 

pinigai arba kitas turtas, skirti viešojo sektoriaus  subjekto įstatuose (nuostatuose) 

nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms  programoms įgyvendinti. 

Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus  ir kitą 

turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir kaip 

paramą gautą turtą. 

4.  Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 
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4.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 

4.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 

5. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį 

atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 

6.  Finansavimo  sumos  kitoms  išlaidoms  dengti yra  skirtos  ataskaitinio  laikotarpio  

išlaidoms (negautoms   pajamoms)  kompensuoti.  Taip  pat  finansavimo  sumomis,  skirtomis  

kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios 

nepriskiriamos 

nepiniginiam turtui įsigyti.  

7. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos 

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis 

susijusios sąnaudos. Finansavimo pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. 

Atidėjinių apskaitos principai 
 

1. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje 

Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybė, kad 

įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo 

suma gali būti patikimai įvertinta  (pvz.,  jei  Įstaigai  iškeltas  ieškinys  ir  90  procentų  

tikėtina,  kad  Įstaiga  privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas 

atidėjinys,  lygus tikėtinai sumokėti sumai). Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai 

nėra pripažįstami, o informacija apie susijusį  su  tikėtina  sumokėti  suma  neapibrėžtąjį  

įsipareigojimą  yra  pateikiama  finansinių ataskaitų  aiškinamajame  rašte  (toliau  -  

aiškinamasis  raštas).  Atidėjiniai  yra  peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 

dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes. 

2.  Įstaiga nėra suformavusi atidėjinių, nes nebuvo tokių įvykių, dėl kurių atsirastų 

prievolė juos formuoti. 

Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) apskaitos principai 
 

1. Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus 

laikoma veiklos nuoma, ar  finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos 

turinio ir ekonominės  prasmės  taip,  kaip  apibrėžta  19-ajame  VSAFAS  „Nuoma,  finansinė  

nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“. 

2. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) 

sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka 

nuomotojui ir kiek nuomininkui. 
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Veiklos nuoma 

1. Nuoma  laikoma  veiklos  nuoma,  kai  perduodant  turtą  nuomininkui  didžioji dalis  su   

turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos, neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui..  

2. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip     

sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.  

3. Pagal  veiklos  nuomos  sutartį  gaunamos  pajamos  yra  pripažįstamos  tolygiai  per  

nuomos laikotarpį.  

Panauda 
 

1. Įstaiga turtą, gautą pagal panaudos sutartis, registruoja nebalansinėse sąskaitose turto kontrolei 

užtikrinti. 

2.  Pagal panaudos sutartį gauto turto esminio pagerinimo išlaidos yra registruojamos kaip 

atskiras turto vienetas ir pripažįstamas sąnaudomis per likusį panaudos laikotarpį, jeigu tų išlaidų 

panaudos davėjas nekompensuoja. 

Informacijos pagal segmentus pateikimas 
 

1. Informacijos  pagal  segmentus pateikimo  finansinėse  ataskaitose  reikalavimai  

nustatyti 25- ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. 

2. Įstaigos  turto,  įsipareigojimų,  finansavimo  sumų  ir  sąnaudų  apskaita  yra  tvarkoma  

pagal segmentus. Segmentai – Įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, 

nustatytos Lietuvos  Respublikos  valstybės  ir  savivaldybių  biudžetų  pajamų  ir  išlaidų  

klasifikacijoje, atlikimą. 

3. Visa įstaigos veikla yra priskiriama „Sveikatos apsaugos“ segmentui. 

4. Įstaigos finansinėje atskaitomybėje apie segmentą pateikiama tokia informacija: 

4.1. segmento sąnaudos; 

4.2. segmento pinigų srautai. 

 

Kitų pajamų ir sąnaudų apskaitos principai 
 

Pajamos 
 

1. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos 

pajamos“. 

2. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. 

3. Pajamos,  išskyrus  finansavimo  pajamas,  pripažįstamos,  kai  tikėtina,  kad  Įstaiga  

gaus  su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai 

Įstaiga gali patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 
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4. Pajamomis laikoma tik pačios Įstaigos gaunama ekonominė nauda. 

5. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį 

laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos, viešosios paslaugos, atliekami 

darbai ar parduodamos prekės, ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. 
 

Sąnaudos 

 

6. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS 

“Sąnaudos”. Sąnaudų, susijusių su turtu, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą 

reglamentuojančiuose VSAFAS.  

7. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos  vadovaujantis kaupimo  ir  palyginamumo  

principais tuo ataskaitiniu  laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, 

neatsižvelgiant į pinigų išleidimo  laiką.  Tais  atvejais,  kai  per  ataskaitinį  laikotarpį  

padarytų  išlaidų  neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos 

ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos 

sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos. 

8. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. 

Tais atvejais, kai  numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš 

bendros mokėtinos  sumos,  sąnaudų   dydis  įvertinamas  diskontuojant   atsiskaitymo  sumą  

taikant apskaičiuotų palūkanų normą. 

Operacijų užsienio valiuta apskaitos principai 
 

1. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai  

užsienio valiuta“.  

2. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal 

sandorio dieną  galiojantį  Lietuvos  banko  skelbiamą  užsienio  valiutos kursą. Pelnas  ir  

nuostoliai  iš sandorių  užsienio  valiuta  bei  iš  užsienio  valiuta  išreikšto  turto  ir  

įsipareigojimų  likučių perkainojimo dieną  yra registruojami finansinės ir  investicinės  veiklos 

pajamų ar sąnaudų sąskaitose. 

3. Valiutinių straipsnių  likučiai perkainojami pagal ataskaitinio  laikotarpio pabaigos 

Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.  

4. Įstaiga neturi turto ir įsipareigojimų užsienio valiuta, ir per ataskaitinį laikotarpį 

nevykdė operacijų užsienio valiuta. 

Tarpusavio užskaitos 
 

1. Sudarant  finansinių  ataskaitų  rinkinį,  turto  ir  įsipareigojimų,  taip  pat  pajamų  ir  
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sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja 

būtent tokios užskaitos  (pvz.,  dėl  draudžiamojo   įvykio  padarytų  sąnaudų  užskaita  

atliekama  su  gauta draudimo išmoka).  

2. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neatliko turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir 

sąnaudų tarpusavio užskaitų.  
 

Finansinės rizikos valdymo principai 
 

Įstaiga savo veikloje gali susidurti su likvidumo rizika ir palūkanų normos rizika. 

Tikimybė, kad įstaiga susidurs su kredito ir valiutos rizika yra labai maža arba jos visai nėra, 

nes įstaiga neturi suteikusi paskolų, neturi turto ir  įsipareigojimų užsienio valiuta. Įstaiga turi 

įsipareigojimų pagal veiklos nuomos sutartis. 

Likvidumo rizika ir jos valdymas 
 

Likvidumo  rizika  –  tai  rizika,  kad  Įstaiga  nesugebės  laiku  įvykdyti  finansinių  

įsipareigojimų darbuotojams, mokesčiams, SODRAI, tiekėjams ir kreditoriams. 

Įstaigos  teikiamos  asmens  priežiūros  paslaugos  yra  finansuojamos  pagal  sudarytas  

sutartis  su teritorinėmis  ligonių  kasomis pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas 

bazines kainas. Finansavimo  šaltinis  yra  privalomojo  sveikatos  fondo  lėšos.  Su  likvidumo  

rizika  įstaiga  gali susidurti šiais atvejais: 1)  jei reikšmingai  sumažės teikiamų paslaugų 

apimtys; 2)  jei paslaugų bazinė kaina bus sumažinta tiek, kad nepadengs einamųjų kaštų; 3) jei 

teritorinės ligonių kasos ilgą laiką pradels atsiskaitymus už suteiktas paslaugas. Susidūrusi su 

likvidumo rizika, įstaiga mažintų savo išlaidas ir investicijas tiek, kad nenukentėtų teikiamų 

paslaugų kokybė. 

 Istoriškai įstaigos   veikla yra pelninga, likvidus   trumpalaikis   turtas   viršija 

trumpalaikius įsipareigojimus. Pagal pasirašytas sutartis, įstaigos finansiniai įsipareigojimai 

VSDF biudžetui yra mažinami gautinomis sumomis iš Panevėžio TLK. Dėl šių priežasčių 

įstaigos likvidumo rizika yra vertinama kaip žema. 

Palūkanų normos rizika ir jos valdymas 
 

Palūkanų normos rizika – tai rizika patirti nuostolius dėl palūkanų normos svyravimo. 
 

Įstaiga neturi palūkanas uždirbančio turto. Palūkanos pagal finansinės  nuomos (lizingo) sutartis 

yra nustatytos pagal  kintamą  mechanizmą,  t.y.  EURIBOR plius  marža.  Tikimybė,  kad  

EURIBOR reikšmingai padidės ir dėl to įstaigos finansiniai įsipareigojimai reikšmingai išaugs, 

yra maža. Dėl šios priežasties Įstaiga iš esmės nesusiduria su palūkanų normos rizika. 
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AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

1. VšĮ Rokiškio rajono ligoninės vienintelis  dalininkas Rokiškio rajono savivaldybė  

2019 metais dalininko kapitalui didinti skyrė 61362,32 Eur. 

2. Per 2019 metus įstaiga gavo finansavimo sumų 119040,16 Eur, iš jų:  

ES lėšos 27400,47 Eur: neįgaliųjų projektui 17072,29 Eur; užimtumo tarnybos 

finansavimas 5299,14 Eur; LR SAM gydytojų rezidentūrai 5029,24 Eur. 

 Valstybės biudžeto lėšos 34885,89 Eur: APVA antroji subsidija nukenksminimo 

įrenginio įsigijimui 27033,53 Eur; neįgaliųjų projektui 3012,73 Eur; užimtumo tarnybos 

finansavimas 981,88 Eur; LR SAM gydytojų rezidentūros finansavimas 887,48 Eur; 

savivaldybės finansavimas užimtumo didinimui 2890,00 Eur; Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto finansavimas gyd. rezidentų vadovams 80,27 Eur. 

Rajono savivaldybės finansavimas 38958,47 Eur:  slaugai  34097,44 Eur, gydytojų 

rezidentų rengimui 4738,71 Eur, vaikų apgyvendinimui 122,32 Eur. 

Iš kitų šaltinių gautas finansavimas sudarė 17795,33 Eur :  savivaldybės lėšos už patalpų 

nuomą 8488,80 Eur, LSMU lėšos 160,55 Eur, Vilniaus universiteto lėšos 65,43 Eur, VMI 

pervestos gyventojų paramos lėšos 826,15 Eur, UAB Berlin Chemie Menarini Baltic pervesta 

parama 1784,40 Eur, UAB KRKA Lietuva parama 300,00 Eur, UAB Servier Pharma parama 

2000,00 Eur, UAB Tele2 parama 4170,00 Eur.  

 Taip pat neatlygintinai  gauta atsargų už 45443,36 Eur, iš jų parama: medikamentais - 

UAB Berlin Chemie Menarini Baltic 1597,51 Eur, Boenhringer Ingelheim RCV GmbH Co KG 

1496,55 Eur, UAB Eili Lilly Lietuva 1999,30 Eur, UAB Medikona 323,30 Eur, UAB Novo 

Nordisk Pharma 2006,72 Eur, UAB Servier Pharma 3021,90 Eur; medicininiu inventoriumi - 

Prancūzijos paramos organizacijos Aima 16147,50 Eur. Gauta parama panaudota darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimui, atsargos – asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. 

2018 metų pabaigai įstaiga turėjo 20436,44 Eur sukauptų finansavimo pajamų, kadangi gruodžio 

31 dienai mokėjimo prašymas finansavimui gauti, vykdant neįgaliųjų projektą, nebuvo 

patvirtintas ir apskaitoje neregistruotas gautinas finansavimas. Po patikros 2019 metais 

sukauptos finansavimo pajamos sumažėja 351,62 Eur. 

Gydytojoms rezidentėms atsisakius rezidentūros finansavimo ir grąžinus lėšas, LR SAM 

grąžintas finansavimas 887,48 Eur VB, 5029,04 Eur ES lėšos. 

3. Per  2019 metus rajono savivaldybė skyrė 61362,32 Eur medicininės įrangos  

lizingų apmokėjimui ir dalininko kapitalo didinimui.  

4. Panauda turimą ilgalaikį turtą įstaiga apskaito nebalansinėje sąskaitoje 0130001, 
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jo įsigijimo vertė 2713202,45 Eur. Savivaldybės turtas sudaro 2612154,69 Eur, Rokiškio 

visuomenės sveikatos biuro – 2420,75 Eur, kitų panaudos davėjų ne viešojo sektoriaus subjektų: 

UAB Deguonies sistemos - 1000,00 Eur, VĮ Infostrktūra - 3415,43 Eur, UAB Diamedica – 20 

000,00 Eur, UAB Vitrolab – 27000,00 Eur, IĮ Tamulio Meditalika - 3202,04 Eur, UAB Limeta – 

29977,96 Eur, UAB Roche Lietuva – 11716,58 Eur, UAB Septeka – 500,00 Eur, Mediq Lietuva 

– 1815,00 Eur.   

5. Taip pat įstaiga panauda turi atsargų už 5864,75 Eur iš jų:  rajono savivaldybės – 

4980,62 Eur, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro – 222,64 Eur  ir  kt. 

6. Įstaigos pajamos per 2019 metus 5575306,47 Eur, iš jų: iš PSDF biudžeto 

5284792,11 Eur, už kitiems juridiniams asmenims suteiktas paslaugas 30648,74 Eur, fiziniams 

asmenims suteiktas paslaugas 45307,84 Eur, pajamos už netęsybas 26171,45 Eur (Šv. Mykolo 

ligoninė perėmė teises ir įsipareigojimui gyd. rezidentės studijų kompensavimui ir grąžino 

studijoms išleistas lėšas 20902,45 Eur, gyd rezidentė grąžino studijų finansavimo išlaidas 

5269,00 Eur), palūkanų pajamos 4498,42 Eur (gyd. rezidentė sumokėjo palūkanas už studijų 

rengimo finansavimą), 183887,91 Eur sudaro finansavimo pajamos. 

7. 2019 metais įstaiga pajamų uždirbimui patyrė 5511007,50 Eur sąnaudų. Darbo 
užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 4107212,49 Eur. - 74,5 % nuo visų sąnaudų. 
Labiausiai vidutinis atlyginimas didėjo slaugytojams ir kitiems asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiantiems  specialistams. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pradėjus taikyti naują darbo 
apmokėjimo metodiką, atitinkančią LNSS šakos kolektyvinės sutarties reikalavimus (slaugytojų 
pagrindinio atlyginimo pastovioji darbo užmokesčio dalis turi sudaryti 60%, o su aukštuoju 
išsilavinimu 70% gydytojų pastoviosios dalies), ženkliai išaugo slaugytojų ir kitų specialistų 
darbo užmokestis.  LR Vyriausybė nuo 2019 m. sausio 1 d. padidino minimalų mėnesinį 
atlyginimą 7,64%, todėl buvome priversti didinti atlyginimus ir kitiems darbuotojams, nors 
papildomų lėšų negavome.  Sutartinė suma dėl paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto neleido 
didinti atlyginimų nuo sausio 1 d. gydytojams. Darbo užmokesčio sąnaudos 2019 metais, 
lyginant su 2018 metais padidėjo 11,3%. Nuo 2019-09-01 8,2% buvo padidinti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų įkainiai, kas leido atitinkamai padidinti atlyginimus medicinos specialistams. 

8. Per 2019 metus įstaiga turėjo nepiniginių oprecijų, kurių sumos yra reikšmingos 

921019,65 Eur. Tai yra socialinio draudimo įmokų užskaitos tarp VSDFV, Panevėžio TLK ir 

įstaigos. 

 
9. Kitų pastabų sąrašas 
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VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS 
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2020 - 03 - 16  Nr. S-  187 

VADOVO ŽODIS 

 
         2019 metais VšĮ Rokiškio rajono ligoninė pasiekė užsibrėžtus tikslus ir sėkmingai  baigė 
kalendorinius metus. Įstaigos kolektyvas pasipildė naujais darbuotojais, atnaujinta medicininė 
įranga (įsigyta moderni ir šiuolaikiška), renovuota dalis patalpų.  
        2019 metais, viršydami sutartyje su Panevėžio TLK paslaugų  apimtis, užtikrinome 
medicininių paslaugų  poreikį gyventojams.  Panevėžio TLK papildomai apmokėjus viršsutartines 
paslaugas, įstaiga metus baigė teigiamu finansiniu rezultatu. 
 

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės veikla 

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės tikslas - užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumą gyventojams, teikti saugias, kokybiškas, pagrįstas mokslu ir pažangiausiomis 
technologijomis, atitinkančias pacientų poreikius, interesus bei lūkesčius sveikatos priežiūros 
paslaugas gyventojams. Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai  - teikti pirmines ir antrines asmens 
sveikatos priežiūros ambulatorines bei stacionarines, palaikomojo gydymo ir slaugos, 
ambulatorinės reabilitacijos paslaugas. 

Nuo 2019-01-01 ligoninės darbuotojams pradėta taikyta nauja darbo apmokėjimo metodika  
(parengta 2018 metais), atitinkanti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės 
sutarties reikalavimus. 2019 metais ji naujai peržiūrėta, koreguota, pritarus Stebėtojų tarybai, 
patvirtinta. 

Rokiškio rajono ligoninės žmogiškieji ištekliai 

2019 metais įdarbinti 44 darbuotojai, iš jų: gydytojas: psichiatras, anesteziologas-
reanimatologas, gydytojo anesteziologo-reanimatologo asistentas, abdominalinės chirurgijos 
gydytojas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, chirurgas, otorinolaringologas, 5 medicinos 
gydytojai, 3 medicinos biologai, medicinos psichologas, 2 kineziterapeutai ir kt.; atleisti 37 
darbuotojai. Darbuotojų kaitos rodiklis 13,4 proc. 

 

Darbuotojai pagal 
vykdomas funkcijas 

2019-01-01 
 

Per 2019 m.  
priimta 

darbuotojų 

 

Per 2019 m.  
atleista 

darbuotojų 

2019-12-31 

Etatų 
skaičius 

Darbuotojų 
skaičius 

Etatų 
skaičius  

Darbuotojų 
skaičius 

Administracija  15 15 1 1 15 15 

Gydytojai 54,17 58 15 8 54,55 65 
Kitas personalas, 
teikiantis asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugas  

26 27 3 4 26,95 26 

Bendrosios praktikos 
slaugytojai 

109,14 110 14 14 107,25 110 

Slaugytojų padėjėjai 31 31 3 1 34 33 
Kiti darbuotojai 54 54 8 9 49,75 53 

                         Viso 289,31 295 44 37 287,50 302 
 

1 lentelė.  2019 m.  patvirtintų etatų ir darbuotojų skaičiaus pokytis. 
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Personalo  procentinė struktūra  pavaizduota 1 paveiksle.  
 

   

  1 pav. Personalo struktūra (2019-12-31 duomenys) 
 

         Rokiškio rajono ligoninė, siekdama pritraukti jaunus specialistus, yra klinikinė medicinos 
praktikos bazė, kasmet sulaukianti nemažo studentų srauto iš universitetinių mokymo įstaigų ir kolegijų. 
2019 metais VšĮ Rokiškio rajono ligoninė siekdama bendradarbiauti užtikrinant visapusišką ir 
kvalifikuotą medicinos, slaugos studijų studentų praktinį rengimą pasirašė 28  sutartis su mokymo 
įstaigomis dėl studentų praktinio mokymo (įstaigoje praktiką atliko gydytojai, kineziterapeutai ir 
bendrosios praktikos slaugytojos). Sudarėme sutartį su Vilniaus universiteto abdominalinės 
chirurgijos rezidentūros rezidentu dėl studijų Vilniaus universitete apmokėjimo, kuria rezidentas 
įsipareigojo baigęs rezidentūros studijas dirbti Rokiškio rajono ligoninėje.  Be to, įstaigoje 
įdarbinome gydytojo anesteziologo-reanimatologo asistentą (IV-to kurso rezidentą), kuris baigęs 
mokslus, tikimės, liks dirbti mūsų įstaigoje. 

 

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė bendradarbiaudama su Užimtumo tarnyba 2019 metais  
organizavo praktinį mokymą pagal slaugytojo padėjėjo neformaliojo mokymo programą 12 UAB 
„Takoskyros“ mokinių.  Sėkmingai baigus praktinį mokymą, 1 asmuo priimtas  dirbti slaugytojų 
padėjėju. Pagal darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sutartis įdarbintos 2 bendrosios praktikos slaugytojos. 
Pagal įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo sutartis įdarbinti 3 darbo ieškantys asmenys 
(valytoja, kiemsargis, rūbininkas), iš jų 2 neterminuotam laikotarpiui. Iš viso bendradarbiaujant su 
Užimtumo tarnyba įdarbinti 6 darbo ieškantys asmenys.    

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė  dalyvavo 2019 m. užimtumo didinimo programoje dėl 
laikino pobūdžio darbų  įgyvendinimo, terminuotai buvo įdarbintas 1 asmuo nuo 2019-05-02 iki 
2019-09-20.   

Bendrieji Rokiškio rajono ligoninės veiklos rodikliai 

        Ligoninėje teikiamos aktyvaus gydymo, palaikomojo gydymo ir slaugos, ambulatorinės 
asmens sveikatos priežiūros paslaugos: išplėstinės ir paprastos gydytojų specialistų konsultacijos; 
pastoviai didinamos prioritetinių paslaugų apimtys: dienos chirurgijos, dienos stacionaro, 
priėmimo-skubios pagalbos konsultacijų, stebėjimo paslaugų.  

        Per 2019 metus atlikta kompiuterinės tomografijos  ambulatorinėmis sąlygomis 1718 ir 
stacionaro pacientams 867 tyrimai. Vidutinis šių tyrimų skaičius 1 darbo dienai 10,3 tyrimų. 
 
 

Administracija 

5%

Gydytojai 21%

Kitas personalas 

teikiantis ASSP 

9%Bendrosios 

praktikos 

slaugytojai 36%

Slaugytojų 

padėjėjai 11%

Kiti darbuotojai

18%

Administracija Gydytojai

Sveikatos priežiūros specialistai Bendrosios praktikos slaugytojai

Slaugytojų padėjėjai Kiti darbuotojai
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Rodiklis/metai 

Lovų 
skaičius 
2019 m. 

Lovų 
skaičius 
2018 m. 

Suteikta 
paslaugų  
2019 m. 

Suteikta 
paslaugų 
2018 m. 

Paslaugų 
pokytis% 
2019 m. 

palyginus 
su 2018 m. 

Aktyvaus gydymo atvejai 77 87 2913 3095 -5,88 
Gydytojų specialistų konsultacijos  x x 35309 35625 -0,9 
Išplėstinės konsultacijos x x 9295 8561 +8,5 
Dienos chirurgijos paslaugos 14 10 520 514 +1,2 
Dienos stacionaro 11 8 2972 1863 +59,5 
Priėmimo-skubios pagalbos x x 2537 2233 +13,6 
Stebėjimo 19 18 1895 1790 +5,9 
Kompiuterinė tomografija ambulatorinėmis 
sąlygomis 

x x 1718 1446 +18,8 

Ambulatorinė reabilitacija x x 6351 5850 +8,6 
Sveikatos programos x x 3081 2635 +16,9 
Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų 
lovadieniai 

95 95 28912 28426 +1,7 

     2 lentelė. Suteiktų paslaugų skaičius 

Rokiškio rajono ligoninės lovų struktūra ir jų panaudojimas 

Metų bėgyje suteikta 3337 aktyvaus gydymo paslaugos. Didžioji jų dalis – terapijos profilio 
-  2817, chirurgijos profilio – 520. Vidutinė aktyvaus gydymo gulėjimo trukmė - 6,4,  aktyvaus 
gydymo lovos funkcionavimas per metus - 256,2 dienos. Įvertinus  aktyvaus gydymo atvejus ir lovų 
funkcionavimo rodiklius, sumažintas aktyviam gydymui skirtas lovų skaičius skyriuose. Tai leido  
padidinti , lyginant su 2018 m.,  lovos funkcionavimą per metus ir pasiekti nustatytus  LR SAM 
įstaigoms siektinus rodiklius.  Padidėjo ir palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų atvejų skaičius 
– 23 atvejais (ženkliai viršydami sutartyje su Panevėžio TLK paslaugų  apimtis) 

 

Lovų profiliai 
Vidutinis lovų 

skaičius 

Gydytų 
pacient
ų 

skaičius 

Gydytų 
pacient
ų 

skaičius  

Lovos 
funkcionavimas 

dienomis per 
metus 

Vidutinė gulėjimo  
trukmė d. 

2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 
Nervų ligų 
 

12 11,3 382 373 228,0 231,5 7,1 7,0 

Vidaus ligų 
 

46 45,3 1676 1662 288,1 284,7 7,9 7,8 

Anestezijos-
reanimacijos 

5 4,7 338 403 229,6 215,5 2,8 2,5 

Chirurgijos  
 

9 8,3 418 342 316,3 228,6 7,4 5,5 

Ortopedijos-
traumatologijos 

6 5,6 201 178 255 208,4 7,7 6,6 

Ginekologijos  4 3,3 66 51 38,5 31,5 2,3 2,0 
Vaikų ligų 
 

5 5 299 328 332,2 340,8 5,6 5,2 

Viso 

chirurgijos 

grupės 

aktyvaus 

gydymo 

paslaugų 

19 17,2 685 520 240,9 183,9 6,7 5,9 
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     3 lentelė. Lovų struktūra ir jų panaudojimas 

Įstaigos pajamos 
 

Per 2019 metus įstaiga uždirbo 5575,3 tūkst. Eur pajamų iš jų: 
           1.  5284,8 tūkst. Eur (94,8%) sudaro pajamos iš PSDF biudžeto už suteiktas asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas. 
           2. Kitos pajamos: 
           2.1. pajamos už suteiktas mokamas paslaugas – 75,9 tūkst. Eur,  

                 2.1.1.gyventojams – 45,3 tūkst. Eur (laboratoriniai tyrimai, gyventojui pageidaujant – 
21,4 tūkst. Eur, gydytojų konsultacijos ne BPG siuntimo ar nedraustiems asmenims – 8,3 tūkst. Eur, 
slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos – 8,8 tūkst. Eur, fizinės medicinos ir reabilitacijos 
paslaugos – 1,6 tūkst. Eur ir kita),  
                 2.1.2. kitiems juridiniams asmenims – 30,6 tūkst. Eur (priėmimo – skubios pagalbos 
skyriaus paslaugos po  bendrosios praktikos gydytojų darbo valandų ir gydytojų konsultacijos – 
20,5 tūkst. Eur, laboratoriniai tyrimai – 9,5 tūkst. Eur ir kita); 

            2.2. už įsipareigojimų nevykdymą - 26,2 tūkst. Eur (nutrauktos sutartys su rezidentais); 
            2.3. palūkanų pajamos - 4,5 tūkst. Eur; 
            2.4. finansavimo pajamos  - 183,9 tūkst. Eur.  

                                         

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos 2018 m. 2019 m. Pokytis 2019 
m. lyginant 
su 2018 m. 

% 
Aktyviojo gydymo paslaugos 2546,6 2687,5 +5,5 
Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos 858,8 981,5 +14,3 
Gydytojų specialistų konsultacijos 778,0 785,1 +0,9 
Dienos chirurgijos paslaugos 189,9 229,4 +20,8 
Stebėjimo paslaugos 153,3 174,7 +14,0 
Kompiuterinė tomografija ambulatorinėmis sąlygomis 108,4 133,0 +22,7 
Ambulatorinė reabilitacija 115,5 131,3 +13,7 
Priėmimo – skubios pagalbos paslaugos 64,4 77,2 +19,8 
Dienos stacionaro paslaugos 28,9 50,4 +74,4 
Sveikatos programos 27,4 34,7 +26,6 

      4 lentelė. 2018 ir 2019  m. pajamos iš PSDF biudžeto palyginimas (tūkst. Eur)  

 

Pajamų iš PSDF augimą didžiąja dalimi nulėmė ne jų apimčių padidėjimas, o paslaugų 
įkainių padidinimas nuo 2019-09-01. 

Įstaigos gautos lėšos,  jų šaltiniai  

Per 2019 metus piniginės įplaukos sudarė 4517,0 tūkst . Eur., iš jų: 
- Iš PSDF biudžeto už suteiktas paslaugas 4204,5 tūkst. Eur; 
- Už paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims 132,2 tūkst. Eur; 

Viso terapijos 

grupės 

paslaugų 

68 66,3 2695 2817 276,4 274,9 7,0 6,5 

Iš viso 
aktyvaus 
gydymo 

87 83,5 3380 3337 246,4 256,2 6,1 6,4 

Palaikomojo 
gydymo ir 
slaugos 

95 95 866 889 299,2 304,3 32,8 32,5 
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- Gautas finansavimas 119,0 tūkst. Eur; 
- Savivaldybės lėšos dalininko kapitalui didinti 61,3 tūkst. Eur. 

           Įplaukos iš kitų šaltinių, išskyrus PSDF biudžeto lėšas, per 2019 metus sudarė 312,8 tūkst. 
Eur.  – 7,4% nuo įplaukų iš PSDF biudžeto. 

          Per 2019 metus įstaiga turėjo nepiniginių operacijų, kurių sumos yra reikšmingos 921019,65 
Eur. Tai yra socialinio draudimo įmokų užskaitos tarp VSDFV, Panevėžio TLK ir įstaigos. 
 

Gauta parama 

Per 2019 metus gauta parama panaudota darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Šią paramą sudarė 34,8 tūkst. Eur, iš jų: piniginės lėšos 8,2 
tūkst. Eur, medicininis inventorius ir medikamentai 26,6 tūkst. Eur.  

 

Įstaigos sąnaudos 

Pajamų uždirbimui 2019 metais įstaiga patyrė 5511,0 tūkst. Eur sąnaudų. Iš jų: 

-  74,5% sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo;  
-  8,6% sunaudotų atsargų (vaistai, kraujas ir jo pakaitalai,  med. priemonės, laboratoriniai   

reagentai, dez. medžiagos, vienkartinės med. priemonės ir kita); 
-  7,6% kitų paslaugų (maitinimas, med. įrangos priežiūra ir aptarnavimas, skalbimas, 

tyrimai už įstaigos ribų ir kita); 
-  5,5% ilgalaikio turto nusidėvėjimo;   
-  2,6% komunalinių paslaugų ir ryšių (šildymas, elektra, vanduo) ir kita. 

 

Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas 

2019 metais ligoninė savo lėšomis suremontavo  Radiologijos skyriuje rentgeno kabinetą, 
Anestezijos-reanimacijos skyriaus patalpas, įrengė patalpas mirusiųjų laikymui.  

Praeitais metais įsigijome : 
- Konsultacijos ir diagnostikos skyriuje naują echoskopą, veloergometrą, Holterio 

aparatą,  
- Anestezijos-reanimacijos skyriuje bešešėlę operacinę lempą, operacinį stalą pritaikytą 

traumatologijos profilio operacijoms, LCD medicininį vaizdo monitorių 
laparoskopinėms operacijoms, šeiverį ir kt.  

- Anestezijos-reanimacijos skyriuje atnaujinome visą medicininę įrangą. 
-  Parengėme techninį projektą panduso įrengimui mirusiųjų išvežimui, jo sąmatinė vertė 

30,2 tūkst. Eur. 
 

Lėšų panaudojimas per 2019 metus 

Per 2019 metus įstaiga išleido 4467,2 tūkst. Eur, 
 -  darbo užmokesčiui – 3043,6 tūkst. Eur – 68,1%,  
 -  tiekėjams už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes 1151,5 tūkst. Eur – 25,8%, 
 -  už ilgalaikį turtą 169,4 tūkst. Eur  – 3,8%,  
 -  kitos išmokos sudarė 102,7 tūkst. Eur - 2,3%. 

 Įplaukos 2019 metais 49,8 tūkst. Eur viršijo išlaidas.  
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Vidutinis darbo užmokestis pagal darbuotojų kategorijas  

 

  2 pav. Vidutinis darbo užmokestis pagal darbuotojų kategorijas 

 Iš paveikslo duomenų matyti, kad labiausiai vidutinis atlyginimas didėjo slaugytojams ir 
kitiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems  specialistams. Nes nuo 2019 m. sausio 
1 d. pradėjus taikyti naują darbo apmokėjimo metodiką, atitinkančią LNSS šakos kolektyvinės 
sutarties reikalavimus (slaugytojų pagrindinio atlyginimo pastovioji darbo užmokesčio dalis turi 
sudaryti 60%, o su aukštuoju išsilavinimu 70% gydytojų pastoviosios dalies), todėl ženkliai išaugo 
slaugytojų ir kitų specialistų darbo užmokestis.  LR Vyriausybė nuo 2019 m. sausio 1 d. padidino 
minimalų mėnesinį atlyginimą 7,64%, todėl buvome priversti didinti atlyginimus ir kitiems 
darbuotojams, nors papildomų lėšų negavome.  Darbo užmokesčio sąnaudos 2019 metais, lyginant 
su 2018 metais padidėjo 11,3%. Nuo 2019-09-01 8,2% buvo padidinti asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų įkainiai, kas leido atitinkamai padidinti atlyginimus medicinos specialistams. 

Įstaigos dalininkai 

Įstaigos dalininkas – Rokiškio rajono savivaldybės taryba. Dalininko kapitalas 2018-12-31 
buvo 208251,09 Eur, 2019-12-31 – 269613,41 Eur. 2019 metais dalininko kapitalas padidintas 
gautomis lėšomis iš rajono savivaldybės kompiuterinio tomografo įsigijimui, Shimadzu esminiam 
pagerinimui lizingo būdu – 61362,32 Eur.  

           Įstaiga kolegialių organų nariams išmokų per 2019 metus nemokėjo. 
           Išmokų su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims per 2019 metus nebuvo 
mokėta.  

Viešieji pirkimai 

Per 2019 metus laiku įvykdyti supaprastinti viešieji konkursai: konkurso būdu įsigyta 
medicininės įrangos, laboratorinių reagentų 3 metams; dezinfekcinių medžiagų 2 metams; kraujo ir 
jo komponentų 3 metams. 2019 metais atlikta 2  konsoliduoti viešieji pirkimai, 3 viešieji pirkimai, 
per CPO (medikamentai, skalbimo paslaugos, elektra), kas sudaro 100% galimų įstaigos pirkimų 
per CPO, jų vertė sudaro 100%.  Kitos prekės, paslaugos ir darbai perkami vadovaujantis Viešųjų 
Pirkimų Įstatymu. 
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Įgyvendinti ir vykdomi projektai 2019 metais 
 

1. VšĮ Rokiškio rajono ligoninė įgyvendino „Rentgeno diagnostikos paslaugų 
kokybės gerinimo 2018-2025 metų programą“ įsigydama universalią stacionarią 
rentgeno diagnostikos priemonę (prietaisą) (toliau – RDMP) . 

2. 2019-12-17 pateiktas Vietos plėtros projektinis pasiūlymas „Pažink save ir būk 
laimingas Rokiškio mieste“. 

3. 2019-10-22 pateiktas priemonės 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų 
kokybės gerinimas“ preliminarus  projektinis pasiūlymas „Geriatrijos dienos 
stacionaro ir konsultacinių kabinetų įkūrimas bei aprūpinimas reikiama įranga 
ir baldais VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje“. 

 

 Patvirtinta: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019  m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-86 

 
VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS 2019 METŲ 

SIEKTINOS VEIKLOS UŽDUOTYS IR JŲ ĮVYKDYMAS 
 

Eil. 
Nr. 

Vertinimo rodikliai  2019 m. (siektini) Įvykdymas 

1. Kiekybiniai rodikliai    

1.1. Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas Perviršis 64,3 tūkst. Eur 

1.2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui 
dalis (proc.) 

Neviršytų 80 proc. visų 
įstaigos sąnaudų 

74,5% 

1.3. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms 
dalis (proc.) 

Neviršytų 4 proc. bendrų 
įstaigos sąnaudų 

1,95% 

1.4. Papildomų finansavimo šaltinių 
pritraukimas (proc.) 

Ne mažiau kaip 1 proc. nuo 
pajamų iš PSDF biudžeto 

7,4% 

1.5. Absoliutus likvidumo rodiklis Ne mažiau 0,5  2,0 

2. Kokybiniai vertinimo rodikliai    

2.1 Pacientų pasitenkinimo įstaigoje 
teikiamomis paslaugomis lygis : 

  

2.1.1. atliktos pacientų apklausos Atlikti 3 pacientų apklausas,  
siektini teigiami vertinimai 
85 proc. 

Atliktos 4 apklausos. 
Teigiamas įvertinimas 
90,3% 
  
 

2.1.2. Skundų tendencijos :  Vertinimas iki 5 balų 

2.1.2.1. Gautų skundų skaičius per metus ir 
pagrįstų skundų dalis 

Iki 50 proc. 6 skundai, 2 skundai 
buvo iš dalies pagrįsti. 
Apie 33 % 
 
 
 

2.1.2.2. Gautų pagrįstų skundų dalis nuo 
visų įstaigoje suteiktų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų 
skaičiaus per metus 

Iki 0,01 proc. Iki 0,002 proc. 



8 
 

2.2. Taikomų kovos su korupcija 

priemonių vykdymas 

  

2.2.1. Korupcijos prevencijos ligoninėje 
2017-2019 m. priemonių plano 
įgyvendinimas 

Numatytų plane priemonių 
vykdymas 

Įvykdyta 
 
 

2.3. Viešųjų pirkimų vykdymas   

2.3.1. Konsoliduotų viešųjų pirkimų 
skaičius  

1 2 

2.3.2. Viešieji pirkimai per CPO  3 3  
 

2.4.. Informacinių technologijų diegimo 

ir plėtros lygis 

  

2.4.1. Kompensuojamų vaistų naudojant 
e.recepto paslaugą išrašymas 

Ne mažiau 50 proc. >70% 

2.4.2. Interneto svetainės išsamumas Nuolatinis atnaujinimas Atnaujinta  
 

2.5. Vidutinė maksimali pas gydytojus 

konsultantus patekimo trukmė 

(dienomis) 

Iki 30 kalendorinių dienų 5-7 kalendorinės dienos 
 
 

2.6. Kokybės vadybos sistemos vykdymo 

laipsnis 

  

2.6.1.  Atliktų vidaus kokybės auditų 
skaičius 

Atlikti ne mažiau 15 Atlikti 44 vidaus 
medicininiai auditai 
 
 

2.7. Prioritetinių paslaugų teikimo 

dinamika: 

 

 
 
 

 

2.7.1.  gydytojų specialistų 
išplėstinės ambulatorinės 
konsultacijos 

 dienos chirurgijos 
paslaugos; 

 dienos stacionaro paslaugos; 
 stebėjimo paslaugos. 

 
 

Lyginant su 2018 m., 
vidutiniškai didinti ne 
mažiau 2 proc. 

+8,5% 
 
 
+1,2% 
 
+59,5% 
+5,9 % 
 
vidutiniškai 15,4 % 

5 lentelė. Siektini veiklos rodikliai  
 

Korupcijos prevencija 
  

Korupcijos prevencija VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje vykdoma pagal patvirtintą 
Korupcijos prevencijos VšĮ Rokiškio rajono ligoninė programos įgyvendinimo 2017-2019 metų 
priemonių planą, kuris paskelbtas įstaigos interneto svetainėje. Svetainėje pateikta visa informacija 
apie komisijos sudėtį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, SAM, STT kontaktai, kuriais 
reikėtų kreiptis pastebėjus korupcijos apraiškas. Duomenų apie asmenis, dirbančius įstaigoje ir 
pripažintus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patrauktus administracinėn 
ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti 
neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims, įstaigoje negauta. 2019 m. balandžio – 
birželio mėnesiais vykdyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos organizuota 
kampanija skaidrumui didinti „Nekišk kyšio. Padėkok gydytojui“. Jos metu konsultacijų ir 
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diagnostikos bei priėmimo – skubios pagalbos skyrių registratūrose buvo iškabinti kampanijos 
plakatai, prie kurių buvo padėti atvirukai išreikšti gydytojui padėką. Atvirukai buvo išdalinti ir 
stacionaro skyriams. Per akcijos vykdymo laikotarpį gauta beveik šimtas padėkų gydytojams, 
bendrosios praktikos slaugytojoms, kineziterapeutams ir kt. 2019 metais įstaigoje taip pat 
organizuoti vidiniai darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos tema, kuriuos vedė Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atstovė, taip pat komisijos, atsakingos už korupcijos 
prevenciją ir kontrolę įstaigoje, pirmininkė. Komisijos nariai vyko į mokymus korupcijos 
prevencijos tema ir už įstaigos ribų. Iš viso 2019 metais mokymuose dalyvavo 87 įstaigos 
darbuotojai.   

 
Vidaus medicininio audito veikla 

 
2019 metais vidaus medicininio audito grupė atliko 44 auditus, iš jų: 41 planinį, t. y., beveik 

dvigubai daugiau nei 2018 metais, ir 3 neplaninius vidaus medicininius auditus. Planinių auditų 
metu buvo vertinama pacientų srautų analizė ir medicininių dokumentų pildymo kokybė, slaugos 
proceso organizavimas, infekcijos prevencija ir antibiotikų skyrimo pagrįstumo kontrolė, aplinkos 
daiktų ir patalpų higieninio epidemiologinio režimo kontrolė, specialiųjų reikalavimų laikymasis 
priėmimo-skubios pagalbos skyriuje, medicininių prietaisų priežiūros ir eksploatacijos terminų 
kontrolė, tyrimų ir gydymo skyrimo ambulatoriniams pacientams pagrįstumo kontrolė. Auditų metu 
nustatyta, kad medicininė dokumentacija pildoma nepilnai laikantis teisės aktų reikalavimų 
(neatitiktys nereikšmingos), dėl ko nuspręsta dažniau vertinti pildymo kokybę. E. sveikatos 
dokumentacijos pildymas lyginant su 2018 metais, yra ženkliai pagerėjęs. Kalbant apie eiles, pas 
didžiąją dalį gydytojų specialistų (okulistas, otorinolaringologas, neurologas, dermatologas) talonus 
galima gauti kreipimosi dieną; ilgiausias laukimo laikas pas gydytojus kardiologus, ortopedus – 
traumatologus, gastroenterologą – 5-7 dienos.  

Neplaniniai vidaus medicininiai auditai buvo atlikti įstaigos iniciatyva (1 auditas), pagal VšĮ 
Respublikinės Panevėžio ligoninės raštą (1 auditas), pagal VšĮ Rokiškio PASPC ir pacientės 
prašymą (1 auditas). Apibendrinant auditų rezultatus, galima teigti, kad grubių pažeidimų, tyčinio 
neveikimo bei darbuotojų aplaidumo darbe nenustatyta, teikiamų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybė atitinka išorinius ir vidinius teisės aktų reikalavimus.  

2019 m. buvo atlikta ligoninės kokybės vadybos sistemos dokumentų vertinamoji analizė, 
atlikti dokumentų pataisymai, korekcijos, parengti nauji kokybės vadybos sistemos dokumentai, 
patvirtinta naujų procedūrų ir vidaus kokybės sistemos formų. 

2019 metais įstaigoje atliktos 4 anoniminės apklausos: 1) klausimynas apie VšĮ Rokiškio 
rajono ligoninės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems (įstaigos fizinės ir informacinės aplinkos 
pritaikymas neįgaliųjų poreikiams labai gerai ir gerai įvertinta  92 %);  2) dvi stacionarinių asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketos (jose ligoninės maisto kokybė daugiausiai 
įvertinta kaip gera (66%), personalo elgesys gydymo ligoninėje metu įvertintas kaip labai geras ir 
gerai - 92% atvejų), 3) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketa 
(užsiregistravę pacientai dažniausiai buvo priimami praėjus ne daugiau 1 savaitei po registracijos 
(62%), iki 2 savaičių laukė 19% prisiregistravusiųjų, ta pačią dieną priimti buvo 20% 
prisiregistravusiųjų, iki 1 mėnesio laukė – 12 % asmenų (pageidaujantys patekti pas konkretų 
gydytoją), net 93% asmenų nurodė, kad buvo priimti paskirtu laiku ir tik 7% procentai nurodė, kad 
gydytojas juos priimti vėlavo 15 minučių; bendrai imant specialistų paslaugos balais įvertintos 
vidutiniškai įvertintos 4,69 balo iš maksimalaus 5 balų įvertinimo).  

 

Rokiškio ligoninės veiklos perspektyvos 

 
  Pacientų lūkesčių ir pasitenkinimo stebėsenos įvertinimas, asmens sveikatos priežiūros  

paslaugų ir prieinamumo gerinimas. 
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   Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos 
ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 
metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos 
aprašo 

2 priedas 
 
 

(Informacijos apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per ataskaitinius 
metus forma) 

 
 

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER 
ATASKAITINIUS METUS* 

                                                                                                                                      Eur, ct 
Eil
. 

Nr. 
Pareigų 

(pareigybės) 
pavadinimas 

Bazinis 
atlyginimas  

Priemok
os 

Prie
dai 

Premijos Kitos 
išmoko

s** 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+
5 

1. Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja, 
vyr. slaugos 
administratorė 
(3 darbuot.) 

77301,55 296,00  1570,00  79167,55 

2. 12 skyriaus 
vedėjų 

261476,52 10441,00  7305,00  279222,52 

3. Iš viso: 338778,07 10737,00  8875,00  358390,07 
* Neatskaičius mokesčių. 
** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) 
išmokos buvo išmokėtos. 
 
 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––– 
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Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos 
ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 
metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos 
aprašo 
3 priedas 

 
(Informacijos apie reikšmingus sandorius forma) 

 
 

REIKŠMINGI SANDORIAI 
 

Eil. 
Nr. 

Sandorio šalis Sandorio 
objektas 

Suma, 
Eur***** Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 

1. VŠĮ Bruneros 164687871 Juridinių 
asmenų 
registras 

Palangos g. 
30c, LT-
97122, 

Kretinga 

Pacientų 
maitinimo 
paslaugos 
teikimas 

201221,44  

2. Panevėžio 
teritorinė 
ligonių kasa 

188784179 Juridinių 
asmenų 
registras 

Respublikos 
g. 66 LT-

35158, 
Panevėžys 

Sutartis dėl 
asmens 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugų 
teikimo ir jų 
apmokėjimo  
(pajamos 
per metus) 

5231157,88 

     Iš viso: 5432379,32 
* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir 
pavardė. 
** Nurodomas juridinio asmens kodas. 
*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 
**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas 
korespondencijai. 
***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo 
be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 
 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––– 
 


